
UCHWAŁA NR VI/84/15
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co  następuje: 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach: 

1) do dnia 15 lutego za styczeń z dołu i za luty z góry; 

2) do dnia 15 kwietnia za marzec z dołu i za kwiecień z góry; 

3) do dnia 15 czerwca za maj z dołu i za czerwiec z góry; 

4) do dnia 15 sierpnia za lipiec z dołu i za sierpień z góry; 

5) do dnia 15 października za wrzesień z dołu i za październik z góry; 

6) do dnia 15 grudnia za listopad z dołu i za grudzień z góry. 

2. Jeżeli w miesiącu, w którym przypada termin płatności opłaty za dany okres powstał obowiązek 
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, opłatę za ten okres lub różnicę w opłacie wynikającą ze 
zmiany danych należy uiścić z dołu w kolejnym terminie płatności wraz z opłatą za następny okres. 

3. Jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiana 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty powstała w miesiącu, w którym nie 
przypada termin jej płatności, opłatę w nowej wysokości za ten okres należy uiścić z dołu 
w najbliższym terminie płatności. 

§ 2. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin 
lub bezpośrednio gotówką w kasach znajdujących się w siedzibie Urzędu i Filii Urzędu Miasta 
Szczecin. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/N/690/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Arkadiusz Marchewka
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